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Resumo: A notícia do governo brasileiro da extinção, em especial, do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), órgão de 
assessoramento imediato à Presidência da República, espaço institucional para 
o controle social e participação da sociedade na formulação, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, com vistas 
a promover a realização progressiva do Direito Humano à Alimentação 
Adequada, justifica e permite um estudo qualitativo de dados históricos e 
contemporâneos quanto as atribuições e liberdade dos sujeitos quanto às suas 
práticas e análises e aos seus direitos constitucionais, reflexões que abrangem 
situações vivenciadas antes da ascensão do nazi-fascismo e a atual guinada à 
direita, com ressurgimento inclusive de movimentos de ultradireita na Europa, 
Estados Unidos e Brasil, os quais tem alcançado representatividade política. 
Tendo como recorte o fato citado inicialmente, objetiva-se a análise sobre o 
(in)dispensabilidade do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e sua 
representatividade, revisa-se a bibliografia, pondera-se sobre a documentação 
de referência e a legislação. E ainda, tem-se como objetivos: contextualizar o 
Direito Fundamental à Alimentação Adequada desde a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, na qual consta a necessidade da adoção de medidas que 
garantam a todos um padrão de vida capaz de assegurar diversos direitos, 
inclusive a alimentação e o reconhecimento pelo Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos e Sociais de 1966, “de toda pessoa estar protegida contra a fome”; 
analisar a segurança alimentar e nutricional, a qual só foi objeto central do debate 
na Cúpula Mundial de Alimentação, em Roma; investigar, no Brasil, os 
instrumentos instituídos para minorar os efeitos da fome e da alimentação 
inadequada, cuja inclusão no texto constitucional ocorrera tardiamente, em 2010, 
resultando, na demonstração de que a necessidade humana tem tamanha 
abrangência que permite a afirmação de que a nutrição de um ser humano reflete 
alguns aspectos do desenvolvimento humano de determinada população, bem 
como dizer que o respeito a outros Direitos Fundamentais, tais como: cultura, 
liberdade, meio ambiente, educação, influenciam diretamente na nutrição e 
saúde de um povo, e ainda, que questões atuais dão guarida à defesa de 



regulamentos que garantam a participação popular em questões de segurança 
alimentar e nutricional, ou seja, acesso regular e permanente a alimentos de 
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis. 
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